
  دراسة ديمغرافية: سكان المغرب

  الجغرافيــــــا: المادة

  الثانيـــــة: المستوى

 وصف خصائص الدينامية السكانية بالمغرب وتفسيرھا؛ •  :أهداف التعلم

 قراءة مبيانات وجداول خاصة بالزيادة الطبيعية والزيادة ا جمالية لسكان المغرب؛ •

 المغرب؛تعرف البنيتين العمرية والمھنية لسكان  •

 وصف خريطة الكثافة السكانية بالمغرب وتفسيرھا؛ •

 .إدراك المشاكل المرتبطة بالنمو الديمغرافي واتخاذ موقف إيجابي بشأنھا •

 

 تم التحميل من خ@ل موقع الشاوني التربوي 

  :رقم الدرس

  :المدة

  :المراجع

7  

  حصتان

كتاب فضاء  -

 االجتماعيات

 دليل األستاذ -

موسوعات ومواقع  -

  ...إلكترونية مختلفة

  وىـــــــــتالمحت  األسئلة التعليمية التعلمية  الدعائم الديداكتيكية  أهداف التعلم  مراحل إنجاز الدرس
إثارة اهتمام التالميذ   سابقرصيد معرفي   

من أجل الوصول 

  لمحاور الدرس

ٔكرث اكتظاظا �لساكن، بعد     الب�ان العربيةالب�ان العربيةالب�ان العربيةالب�ان العربيةاملغرب هو رابع املغرب هو رابع املغرب هو رابع املغرب هو رابع    ٔكرث اكتظاظا �لساكن، بعد اال ٔكرث اكتظاظا �لساكن، بعد اال ٔكرث اكتظاظا �لساكن، بعد اال ٔو خم مسلمون سـنةمسلمون سـنةمسلمون سـنةمسلمون سـنةمعظم املغاربة معظم املغاربة معظم املغاربة معظم املغاربة     السودانالسودانالسودانالسودان، و ، و ، و ، و مرصمرصمرصمرص، ، ، ، اجلزائراجلزائراجلزائراجلزائراال ٔمازيغية، عربية، ا ٔو خم ، من جذور ا ٔمازيغية، عربية، ا ٔو خم ، من جذور ا ٔمازيغية، عربية، ا ٔو خم ، من جذور ا ٔمازيغية، عربية، ا          . . . .تلطةتلطةتلطةتلطة، من جذور ا
    مفا طبيعة وثرية المنو ا:ميغرايف �ملغرب؟مفا طبيعة وثرية المنو ا:ميغرايف �ملغرب؟مفا طبيعة وثرية المنو ا:ميغرايف �ملغرب؟مفا طبيعة وثرية المنو ا:ميغرايف �ملغرب؟

        وما يه انعاكساته عىل البنية العمرية واملهنية؟وما يه انعاكساته عىل البنية العمرية واملهنية؟وما يه انعاكساته عىل البنية العمرية واملهنية؟وما يه انعاكساته عىل البنية العمرية واملهنية؟    
  وعىل توزيع الساكن يف اLال؟وعىل توزيع الساكن يف اLال؟وعىل توزيع الساكن يف اLال؟وعىل توزيع الساكن يف اLال؟

            ::::تتميز الدينامية السكانية بالمغرب بعدة خصائصتتميز الدينامية السكانية بالمغرب بعدة خصائصتتميز الدينامية السكانية بالمغرب بعدة خصائصتتميز الدينامية السكانية بالمغرب بعدة خصائص    - - - - ١١١١

وصف خصائص وصف خصائص وصف خصائص وصف خصائص   
ا:ينامية الساكنية ا:ينامية الساكنية ا:ينامية الساكنية ا:ينامية الساكنية 
    �ملغرب وتفسريها؛�ملغرب وتفسريها؛�ملغرب وتفسريها؛�ملغرب وتفسريها؛

قراءة مبياVت وجداول قراءة مبياVت وجداول قراءة مبياVت وجداول قراءة مبياVت وجداول 
�لز]دة الطبيعية �لز]دة الطبيعية �لز]دة الطبيعية �لز]دة الطبيعية خاصة خاصة خاصة خاصة 

والز]دة إالجاملية والز]دة إالجاملية والز]دة إالجاملية والز]دة إالجاملية 
        لساكن املغرب؛لساكن املغرب؛لساكن املغرب؛لساكن املغرب؛

  107ص  1وثيقة 

  107ص  2وثيقة 

  108ص  3وثيقة 

  108ص  4وثيقة 

  كم يبلغ عدد سكان المغرب؟

  كم تقدر نسبة الزيادة السنوية؟

  كيف هو معدل الخصوبة؟

وحبسب ٕاحصاء وحبسب ٕاحصاء وحبسب ٕاحصاء وحبسب ٕاحصاء . . . . يف السـنةيف السـنةيف السـنةيف السـنة% % % % 2.82.82.82.8، مسجال نسـبة تزايد معدلها ، مسجال نسـبة تزايد معدلها ، مسجال نسـبة تزايد معدلها ، مسجال نسـبة تزايد معدلها نسمةنسمةنسمةنسمة    11.626.00011.626.00011.626.00011.626.000ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل 1982198219821982    وووو1960196019601960    عدد ساكن املغرب تزايداً هاماً ٕاذ ارتفع خالل الفرتة املمتدة ما بني سنيت عدد ساكن املغرب تزايداً هاماً ٕاذ ارتفع خالل الفرتة املمتدة ما بني سنيت عدد ساكن املغرب تزايداً هاماً ٕاذ ارتفع خالل الفرتة املمتدة ما بني سنيت عدد ساكن املغرب تزايداً هاماً ٕاذ ارتفع خالل الفرتة املمتدة ما بني سنيت     شهدشهدشهدشهد
أجنبيا أجنبيا أجنبيا أجنبيا     51.43551.43551.43551.435مليون نسمة من بيهنم مليون نسمة من بيهنم مليون نسمة من بيهنم مليون نسمة من بيهنم     29.840.27329.840.27329.840.27329.840.273ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل 2004200420042004    نسمة، يف حني وصل هذا العدد حسب ٕاحصاء نسمة، يف حني وصل هذا العدد حسب ٕاحصاء نسمة، يف حني وصل هذا العدد حسب ٕاحصاء نسمة، يف حني وصل هذا العدد حسب ٕاحصاء     073,717,073,717,073,717,073,71726262626,، بلغ العدد إالجاميل لساكن املغرب ، بلغ العدد إالجاميل لساكن املغرب ، بلغ العدد إالجاميل لساكن املغرب ، بلغ العدد إالجاميل لساكن املغرب     1994199419941994ديسمربديسمربديسمربديسمرب 2 2 2 2

ٔغلهبم من الفرنسـيني وإالسـبان ويسـتقرون غالبا يف طنجة ٔغلهبم من الفرنسـيني وإالسـبان ويسـتقرون غالبا يف طنجةا ٔغلهبم من الفرنسـيني وإالسـبان ويسـتقرون غالبا يف طنجةا ٔغلهبم من الفرنسـيني وإالسـبان ويسـتقرون غالبا يف طنجةا مقارنة مع ت� اليت ُرصدت يف مقارنة مع ت� اليت ُرصدت يف مقارنة مع ت� اليت ُرصدت يف مقارنة مع ت� اليت ُرصدت يف     ))))تراجع نسـبة اخلصوبةتراجع نسـبة اخلصوبةتراجع نسـبة اخلصوبةتراجع نسـبة اخلصوبة((((    نسـبة يف اخنفاضنسـبة يف اخنفاضنسـبة يف اخنفاضنسـبة يف اخنفاض، ويه ، ويه ، ويه ، ويه %%%%2.62.62.62.6وتُقدر نسـبة الز]دة السـنوية حبوايل وتُقدر نسـبة الز]دة السـنوية حبوايل وتُقدر نسـبة الز]دة السـنوية حبوايل وتُقدر نسـبة الز]دة السـنوية حبوايل     ....ا
ٔي نسـبة     13,415,65913,415,65913,415,65913,415,659ط إالقامة ٕاىل ط إالقامة ٕاىل ط إالقامة ٕاىل ط إالقامة ٕاىل يتوزع الساكن حسب وسيتوزع الساكن حسب وسيتوزع الساكن حسب وسيتوزع الساكن حسب وس%. %. %. %. 2.82.82.82.8، واليت بلغت ، واليت بلغت ، واليت بلغت ، واليت بلغت 1982198219821982و و و و 1971197119711971    الفرتة املمتدة ما بني سنيت الفرتة املمتدة ما بني سنيت الفرتة املمتدة ما بني سنيت الفرتة املمتدة ما بني سنيت  ٔي نسـبة نسمة �حمليط احلرضي ا ٔي نسـبة نسمة �حمليط احلرضي ا ٔي نسـبة نسمة �حمليط احلرضي ا     12,658,05812,658,05812,658,05812,658,058، و ، و ، و ، و %%%%51.451.451.451.4نسمة �حمليط احلرضي ا

ٔي نسـبة  ٔي نسـبة نسمة �لوسط القروي، ا ٔي نسـبة نسمة �لوسط القروي، ا ٔي نسـبة نسمة �لوسط القروي، ا ٔمهها تراجع سن الزواج،     وتعرفوتعرفوتعرفوتعرف. . . . 31,712,38931,712,38931,712,38931,712,389بلغ عدد الساكن بلغ عدد الساكن بلغ عدد الساكن بلغ عدد الساكن     2010201020102010    حسب ٕاحصاءات عام حسب ٕاحصاءات عام حسب ٕاحصاءات عام حسب ٕاحصاءات عام  .%48.6 .%48.6 .%48.6 .%48.6نسمة �لوسط القروي، ا ٔمهها تراجع سن الزواج، نسـبة اخلصوبة تراجعا لعدو عوامل ا ٔمهها تراجع سن الزواج، نسـبة اخلصوبة تراجعا لعدو عوامل ا ٔمهها تراجع سن الزواج، نسـبة اخلصوبة تراجعا لعدو عوامل ا نسـبة اخلصوبة تراجعا لعدو عوامل ا
ٔة للعمل، والبطا� وغريها ٔة للعمل، والبطا� وغريهاوخروج املرا ٔة للعمل، والبطا� وغريهاوخروج املرا ٔة للعمل، والبطا� وغريهاوخروج املرا             ........وخروج املرا

  .أبرز كيفية تطور سكان المغرب منذ االستقالل وإلى اآلن -:التقويم المرحلي

        ::::يتميز هرم األعمار والبنية المهنية للمغرب بـيتميز هرم األعمار والبنية المهنية للمغرب بـيتميز هرم األعمار والبنية المهنية للمغرب بـيتميز هرم األعمار والبنية المهنية للمغرب بـ    - - - - ٢٢٢٢

  

  

  

تعرف البنيتني العمرية تعرف البنيتني العمرية تعرف البنيتني العمرية تعرف البنيتني العمرية 
    املغرب؛املغرب؛املغرب؛املغرب؛واملهنية لساكن واملهنية لساكن واملهنية لساكن واملهنية لساكن 

  

  109ص  1وثيقة 

  109ص  2وثيقة 

  كم يبلغ متوسط االعمار؟

نسبا  ماهي الفئات العمرية التي تعرف 

  كبرى؟

% % % % 30.530.530.530.5ميثلون ميثلون ميثلون ميثلون : : : : سـنةسـنةسـنةسـنة    14141414ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل      0 0 0 0من من من من     سـنة، يتوزعون حسب الفئات العمرية التاليةسـنة، يتوزعون حسب الفئات العمرية التاليةسـنة، يتوزعون حسب الفئات العمرية التاليةسـنة، يتوزعون حسب الفئات العمرية التالية    24.724.724.724.7سـنة ل كور، فيكون اLموع هبذا سـنة ل كور، فيكون اLموع هبذا سـنة ل كور، فيكون اLموع هبذا سـنة ل كور، فيكون اLموع هبذا     24.124.124.124.1سـنة لٕالVث و سـنة لٕالVث و سـنة لٕالVث و سـنة لٕالVث و     25.225.225.225.2    ،،،،�2010201020102010ملغرب سـنة �ملغرب سـنة �ملغرب سـنة �ملغرب سـنة     بلغ متوسط العمربلغ متوسط العمربلغ متوسط العمربلغ متوسط العمر
ٔكرث من ))))11,069,03811,069,03811,069,03811,069,038: : : : ٕاVثٕاVثٕاVثٕاVث/ / / / 11,015,40911,015,40911,015,40911,015,409: : : : ذكورذكورذكورذكور% (% (% (% (64.364.364.364.3ميثلون ميثلون ميثلون ميثلون : : : : سـنةسـنةسـنةسـنة 64 64 64 64ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     15151515؛ من ؛ من ؛ من ؛ من ))))5,136,1565,136,1565,136,1565,136,156: : : : ٕاVثٕاVثٕاVثٕاVث////5,337,3225,337,3225,337,3225,337,322::::ذكورذكورذكورذكور(((( ٔكرث من ؛ ا ٔكرث من ؛ ا ٔكرث من ؛ ا : : : : ٕاVثٕاVثٕاVثٕاVث/ / / / 765,882765,882765,882765,882: : : : ذكورذكورذكورذكور% (% (% (% (5.25.25.25.2ميثلون ميثلون ميثلون ميثلون : : : : سـنةسـنةسـنةسـنة    65656565؛ ا

1,019,4121,019,4121,019,4121,019,412.(.(.(.(        
        سـنة، ويضيق هذا الهرم يف القمة؛سـنة، ويضيق هذا الهرم يف القمة؛سـنة، ويضيق هذا الهرم يف القمة؛سـنة، ويضيق هذا الهرم يف القمة؛    24242424و و و و     10101010للفئات العمرية بني للفئات العمرية بني للفئات العمرية بني للفئات العمرية بني وبذ¨ فهرم االٔعامر �ملغرب هو هرم يمتزي بقاعدة واسعة خاصة �لنسـبة وبذ¨ فهرم االٔعامر �ملغرب هو هرم يمتزي بقاعدة واسعة خاصة �لنسـبة وبذ¨ فهرم االٔعامر �ملغرب هو هرم يمتزي بقاعدة واسعة خاصة �لنسـبة وبذ¨ فهرم االٔعامر �ملغرب هو هرم يمتزي بقاعدة واسعة خاصة �لنسـبة 

، و القطاع ، و القطاع ، و القطاع ، و القطاع %%%%35353535، فهيا تأيت بعدها القطاع االٔول بنسـبة ، فهيا تأيت بعدها القطاع االٔول بنسـبة ، فهيا تأيت بعدها القطاع االٔول بنسـبة ، فهيا تأيت بعدها القطاع االٔول بنسـبة %%%%    41414141أما �لنسـبة للبنية املهنية �ملغرب فتعرف اشـتغال فئة مة يف القطاع الثالث يف التجارة واخلدمات حيث تصل نسـبة املشـتغلني هبا ٕاىل أما �لنسـبة للبنية املهنية �ملغرب فتعرف اشـتغال فئة مة يف القطاع الثالث يف التجارة واخلدمات حيث تصل نسـبة املشـتغلني هبا ٕاىل أما �لنسـبة للبنية املهنية �ملغرب فتعرف اشـتغال فئة مة يف القطاع الثالث يف التجارة واخلدمات حيث تصل نسـبة املشـتغلني هبا ٕاىل أما �لنسـبة للبنية املهنية �ملغرب فتعرف اشـتغال فئة مة يف القطاع الثالث يف التجارة واخلدمات حيث تصل نسـبة املشـتغلني هبا ٕاىل 
 ....%%%%24242424الثاين بــ الثاين بــ الثاين بــ الثاين بــ 

  .متوسط أعمار السكان بالمغربحدد : التقويم المرحلي

www.jami3dorosmaroc.com



        تختلف الكثافة السكانية بالمغربتختلف الكثافة السكانية بالمغربتختلف الكثافة السكانية بالمغربتختلف الكثافة السكانية بالمغرب    - - - - ٣٣٣٣

وصف خريطة الكثافة وصف خريطة الكثافة وصف خريطة الكثافة وصف خريطة الكثافة   
الساكنية �ملغرب الساكنية �ملغرب الساكنية �ملغرب الساكنية �ملغرب 

    وتفسريها؛وتفسريها؛وتفسريها؛وتفسريها؛
ٕادراك املشالك املرتبطة ٕادراك املشالك املرتبطة ٕادراك املشالك املرتبطة ٕادراك املشالك املرتبطة 
�لمنو ا:ميغرايف واختاذ �لمنو ا:ميغرايف واختاذ �لمنو ا:ميغرايف واختاذ �لمنو ا:ميغرايف واختاذ 

  موقف ٕاجيايب بشأهناموقف ٕاجيايب بشأهناموقف ٕاجيايب بشأهناموقف ٕاجيايب بشأهنا

  109ص  1وثيقة 

  110ص  2وثيقة 

كم تبلغ الكثافة السكانية العامة 

  بالمغرب؟

ماهي الحهات التي تعرف كثافات 

  سكانية خاصة مهمة؟

ٔخرى خاصة؛ ٔخرى خاصة؛تنقسم الكثافة الساكنية ٕاىل كثافة عامة وا ٔخرى خاصة؛تنقسم الكثافة الساكنية ٕاىل كثافة عامة وا ٔخرى خاصة؛تنقسم الكثافة الساكنية ٕاىل كثافة عامة وا         تنقسم الكثافة الساكنية ٕاىل كثافة عامة وا
هاما حيث اكنت تصل هاما حيث اكنت تصل هاما حيث اكنت تصل هاما حيث اكنت تصل ، وقد عرفت هذه الكثافة ارتفاعا ، وقد عرفت هذه الكثافة ارتفاعا ، وقد عرفت هذه الكثافة ارتفاعا ، وقد عرفت هذه الكثافة ارتفاعا خشص يف لك كيلو مرت مربعخشص يف لك كيلو مرت مربعخشص يف لك كيلو مرت مربعخشص يف لك كيلو مرت مربع    70707070    العامة تصل ٕاىلالعامة تصل ٕاىلالعامة تصل ٕاىلالعامة تصل ٕاىل    الكثافة الساكنيةالكثافة الساكنيةالكثافة الساكنيةالكثافة الساكنية، و ، و ، و ، و مليون نسمه تقريباً مليون نسمه تقريباً مليون نسمه تقريباً مليون نسمه تقريباً     31.231.231.231.2جموع عدد سّاكن اململكة املغربية جموع عدد سّاكن اململكة املغربية جموع عدد سّاكن اململكة املغربية جموع عدد سّاكن اململكة املغربية مفمفمفمف

        ؛؛؛؛1982198219821982نسمة يف الكيلومرت املربع سـنة نسمة يف الكيلومرت املربع سـنة نسمة يف الكيلومرت املربع سـنة نسمة يف الكيلومرت املربع سـنة     29292929ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل 
ٔما ماخيص ٔما ماخيصا ٔما ماخيصا ٔما ماخيصا يف املناطق الرشقية يف املناطق الرشقية يف املناطق الرشقية يف املناطق الرشقية     ²²²²لكم لكم لكم لكم ////نننن    5555و و و و     40404040يف الشامل الغريب وغرب املغرب، بيÈ ترتاوح بني يف الشامل الغريب وغرب املغرب، بيÈ ترتاوح بني يف الشامل الغريب وغرب املغرب، بيÈ ترتاوح بني يف الشامل الغريب وغرب املغرب، بيÈ ترتاوح بني     ²²²²لكم لكم لكم لكم ////نننن    100100100100الكثافة الساكنية اخلاصة فهـي ختتلف من منطقة ٔالخرى ٕاذ تفوق الكثافة الساكنية اخلاصة فهـي ختتلف من منطقة ٔالخرى ٕاذ تفوق الكثافة الساكنية اخلاصة فهـي ختتلف من منطقة ٔالخرى ٕاذ تفوق الكثافة الساكنية اخلاصة فهـي ختتلف من منطقة ٔالخرى ٕاذ تفوق     ا

        ....يف املناطق اجلنوبيةيف املناطق اجلنوبيةيف املناطق اجلنوبيةيف املناطق اجلنوبية    ²²²²لكم لكم لكم لكم ////نننن    5555واجلنوب الرشيق، فË تقل الكثافة عن واجلنوب الرشيق، فË تقل الكثافة عن واجلنوب الرشيق، فË تقل الكثافة عن واجلنوب الرشيق، فË تقل الكثافة عن 

  .للمغربحدد الكثافة العامة  : التقويم المرحلي

  .أبرز جهة تركز سكان المغرب –حدد متوسط االعمار بالمغرب  –أبرز معدل نمو سكان المغرب  -: التقويم اإلجمالي

   :المصطلحات

  .الكثافة الخاصة –الكثافة العامة  –معدل الخصوبة  –التكاثر الطبيعي  –الديمغرافيا 

  

  تم التحميل من خ@ل موقع الشاوني التربوي 

  

  

  

  

  

  

  

 من إنجاز األستاذ عبد المولى الشركي مصباح

www.jami3dorosmaroc.com


